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 المدیر التنفیذي لسوق العراق لألوراق المال�ة الخبیر طه احمد عبد السالم

 
 المستخلص

والتي تؤكد  ،دوره في األسواق المال�ة العر��ة والدول�ةو صناع السوق  اهم�ة ودور آل�ات عمل ب�انهذه الورقة ال�حث�ة إلى  تهدف
والتخفیف من تذبذبها  ،متواصلتوازن األسعار �شكل  وخلقاألسهم والسندات � لتنش�ط التعامللهذه السوق في الوقت الحاضر  اهمیتها

ز�ادة ب�ان آل�ة  وتهدف ا�ضًا الى ،معلوماتالجماعي المندفع دون وتقلیل تأثیر القرار  ،بین االرتفاع واالنخفاض دون مبررات حق�ق�ة
فر في صانع السوق وضوا�ط ا�قتضي شروطا تتو  هذه االهدافنجاح لو  ،السیولة واالستقرار وق�ادة السوق في االتجاه الصح�ح

 ه�أة األوراق المال�ة توفیرها وتشر�عها.سوق االوراق المال�ة و ومتطل�ات ین�غي على 
Abstract 
This researchable paper aims to focus of the role & mechanism of market makers in Iraqi stock 
market through analyzing its role in other Arabian as well as global stock ones, especially in current 
period through activate the use of bonds, shares, and trying to create a continued price balance. 
Then decreasing the opportunity having gaps between highest and lowest level without reasonable 
causes. In addition trying to deactivate the common decision without supported information. 
Moreover, this paper aims to explain the rules of increasing liquidity and having balance to lead the 
market into positive direction.  Thus, for achieving the above-mentioned requirements, such 
conditions should be underlined by market makers as well as the institute of stock market that has 
the ability to legislate then translate them into reality.    

 المقدمة:
لقطاع الموارد المال�ة  ر�كتححیو�ًا في  الكفؤة والناشئة و آل�اتها  في التعامل ونقل الملك�ة مصدراً تمثل أسواق األوراق المال�ة        

وتجعل  ،تساعد على ُحسن تخص�ص الموارد في االقتصادو أداة  ،االستثماراالعمال والحكومات من فئات الفائض الى فئات 
 القطاعاتكونها من  �ضاأ اهمیتها وتأتي ،قتصاد�ةالستخدامات على قدر كبیر من الكفاءة االتحركات الموارد المال�ة بین مختلف ا

 ،والتالعب �أسعار األوراق المال�ة توضعف المعلوماشدة المضار�ات  جراءالناشئة  في االسواقالس�ما  ،تأثرًا �األزمات المال�ةاالكثر 
، وغ�اب السعر واالرتفاع دون مبررات حق�ق�ة االنخفاضمما یز�د من احتماالت تذبذب األسعار بین  ،لتأثیراتهاوأهم القنوات الناقلة 

صانع السوق الذي ُ�مكنها نشاط  ودور آل�اتمن هنا نشأت اهم�ة ، واختالل العالقة بین أسعار أسهم الشركات ومستوى أدائها. العادل
و�تحقق لهذه األسواق أهم وظائفها  والشراء،وانحسار الفجوة بین سعري الب�ع  والطلب،التوازن بین العرض  من حالةدائمًا  االقترابمن 

ل�ات األسعار مما �حد من تق والطلب،وٕایجاد توازن مستمر بین العرض  وكفاءة،تسییل األوراق المال�ة �سرعة وسهولة  علىوهي القدرة 
استمرار التعامل ضمان  عن فضال العادلة، الق�مةواقترابها من على المدى المتوسط وال�عید إلى استقرارها  وانخفاضًا و�ؤديارتفاعًا 

نع وتثیر التذبذ�ات التي تحدث في أسواق األوراق المال�ة استفهامات كثیرة عن تأثیر عدم وجود صا السائدة.دون أخفاق وفقًا لآلل�ات 
تمتاز  في مضار�اتها على أسهم محدودة للغا�ة في أسواق رأس المال العر��ة تركزللسوق في تلك األسواق. فالكثیر من التداوالت 

ومن هنا فإن  األسواق العر��ة. معظم المضار�ات على أداء ل س�طرةظفي  مرتفع،العائد وارتفاع المخاطرة �معدل دوران  �انخفاض
ما یجب أن  الكفؤة، وهوالحاجة �اتت ملحة لوجود صانع للسوق كجزء من الخدمات التي تقدم للمستثمر�ن ومن شروط السوق المال�ة 

 وأن تسرع في سن القوانین ووضع األنظمة له حتى �ص�ح جزًء من اآلل�ات السائدة في التعامل. المال�ة،تستشعره هیئات األوراق 

 م٢٠١٨ لسنة ٤٥المجلد الثالث عشر العدد ) JAFS( مجلة دراسات محاسب�ة ومال�ة
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االستفادة من النماذج ك�ف�ة نشاطه وتحدید  وغ�اب آل�اتالسوق  مفهوم ودور ُصناعتتجسد مشكلة ال�حث في غ�اب  مشكلة ال�حث:
صانع السوق في سوق العراق  آل�ات نشاطلتطبیق ناجعة حلول  اقتراحمعظم االسواق المال�ة العر��ة و العالم�ة لصناعة السوق في 

  .لألوراق المال�ة
بنسب كبیرة اعتمادا على ارتفاعا او انخفاضا السوق أسهم الشركات المدرجة في أسعار  �كون التذبذب فيعندما  أهم�ة ال�حث:

أسعار أسهم هذه الشركات ال تتناسب ومستوى أدائها أو معها تص�ح  مبررة،ضعف أو حجب المعلومات التي تولد مضار�ة غیر 
 حتى �اتت من اركان المحافظة على استمرار العالم�ة،المال�ة  االسواقفي  مهماً دورًا  السوق  ُصناع �ؤديالق�مة الحق�ق�ة ألصولها. و 

 كفاءتها.ل ومصدرآل�ات السوق  حما�ةحركة التداول و 
 یهدف هذا ال�حث إلى بلوغ األهداف التال�ة:  أهداف ال�حث:

 السوق فیها.  ناعُص آل�ات ع السوق وأس�اب اللجوء إلى انب�ان مدى حاجة أسواق األوراق المال�ة لُص  -١
 أسواق األوراق المال�ة.  الىالسیولة  جذبتوض�ح دور وأهم�ة صانع السوق في إیجاد حاالت التوازن بین العرض والطلب و  -٢
أسواق األوراق  في المتقدمة كتطبیقتجارب االسواق ستفادة من الوا األسواق، التجارب العالم�ة الرائدة لُصناع ستعراضا -٣

 المال�ة العر��ة.
نموذج لُصناع  ومحاولة اقتراح السوق في سوق العراق لألوراق المال�ة. آل�ات ُصناعب�ان أهم عوامل ومتطل�ات نجاح  -٤

 لدعم آل�ات التداول وخلق فرص ألنشطة جدیدة في التعامل. المال�ة،السوق في سوق العراق لألوراق 
 واالستعانة ب�عض التحلیلي،على المنهج الوصفي ودوره  اهمیتهوٕاظهار هذا الموضوع دراسة اعتمد ال�احثان في  منهج�ة ال�حث:

والمجالت والدراسات المتخصصة  الدول�ة،الش�كات على  والتحل�الت المنشورةالب�انات المستمدة من مكت�ة سوق العراق لألوراق المال�ة 
 من أجل اإللمام �كل الجوانب الجوهر�ة للموضوع. 

ى ار�عة محاور رئ�سة من اجل تحدید المفهوم والتطب�قات واآلل�ات والنموذج المقترح وعلى وفق تم تقس�م ال�حث ال ه�كلة ال�حث:
 الشكل اآلتي:

 أسواق األوراق المال�ة.  واهمیته ودوره في نشاطالمحور األول: مفهوم صانع السوق  -
 المحور الثاني: النماذج العالم�ة الرائدة لصناعة األسواق.  -
 صانع السوق.  آل�اتسواق األوراق المال�ة العر��ة و المحور الثالث: أ -
 السوق في أسواق األوراق المال�ة العر��ة. آل�ات ُصناعالمحور الرا�ع: عوامل ومتطل�ات نجاح  -

توض�ح مفهوم  في هذا المحورسنحاول  أسواق األوراق المال�ة: واهمیته ودوره في نشاطمفهوم صانع السوق  -المحور األول
 ).٢: ٢٠١٢ والسلع،(هیئة االوراق المال�ة : واهمیته ودوره في نشاط التداول في سوق االوراق المال�ةصناعة السوق 

 مفهوم صناعة وصانع السوق:  -١
 �األوراقعلى بناء محفظة استثمار�ة متنوعة بهدف التعامل النشاط الذي �عتمد �صفة أساس�ة  وه صناعة السوق: -١-١

ز�ادة سیولة  من اجل خلق التوازن السعري من خاللمال�ة  و��ع للورقةتقد�م أسعار مستمرة لشراء المال�ة من خالل 
  .هذه الورقة المال�ة

تشمل  وفق ال�ةعمالئه  تقوم �موازنة تعامالت مستثمر)�كون  (وقد مؤسسة تمارس نشاط التداول هو صانع السوق: -٢-١
 والفن�ة،المال�ة تقدیراته حسب  المال،ورأس  المطلو�ةالمالي عن طر�ق توفیر السیولة تعامالت والتحوط هذه الموازنة 
. و�كون صانع قوى العرض والطلبالتأثیر في �شكل أساسي على ة بین صانع السوق والعمالء مبن�ة العالق وایجاد

التي ضخمة المال�ة ال القدرةأو مجموعة بنوك ومؤسسات ومحافظ مال�ة تمتلك وس�طة أو مؤسسة مال�ة السوق بنكًا 
أسعار األسهم إلى مستو�ات غیر مبررة، أو  انخفاض�التدخل �الشراء في حال  عار،تمكنها من حفظ التوازن في األس

وتكمن أهم�ة صناع السوق في العمل على حفظ التوازن  .األسعار مستو�ات سعر�ة م�الغ فیها بلغت�الب�ع في حال 
ومن خالل  -االسهم االخرى م�اشر على أسعار لها تأثیر  الشركات الق�اد�ة التيم أسه في السوق المالي وخاصة على
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لالرتفاعات أو االنخفاضات الشدیدة مما �ساعد على وجود توازن  -األسهم الرئ�سة التي �عمل علیها صناع السوق 
 الل: حق�قي وفعال لها. و�نشأ غالب�ة صناع السوق في األسواق العالم�ة واإلقل�م�ة من خ

(Easy-Forex,2014:5). 
و�نوك االستثمار المدرجة للتداول في المساهمة شركات الشركات الوساطة و  سمالهاأ�ساهم في ر شركة مساهمة  -

مع إمكان�ة استمرار دخول شركات مساهمة جدیدة وشركات و�نوك استثمار حال تأس�سها  المالي،السوق 
 وترخ�صها لتلك الشركة.

في األسواق  سائدصانع سوق لسهم أو ألسهم منتقاة وموافق علیها وكما هو كعمل تو  �ةاستثمار  محافظتأس�س أو  -
 .)٨: ٢٠٠٧ ع�اش،( المال�ة العالم�ة

 أس�اب اللجوء الى صناعة السوق: -٢
في معظم اسواق االوراق المال�ة الناشئة أص�حت التقل�ات السعر�ة إذ : اسعار االسهمدرجة تقل�ات (تذبذب) ارتفاع  -١-٢

من حجم التعامالت التي یتم تنفیذها وفقًا لمعلومات غیر واضحة وغیر  (%60)تتسم �الحدة والقوة وتمثل نس�ة تتجاوز 
مؤشرات منتقاة ل�عض االسواق المال�ة العر��ة ودرجة التغییر  )١الجدول رقم ( . و�وضح)٢: ٢٠١٢(اسماعیل،  مبررة

 في مؤشر االسعار فیها.
 ٢٠١٦مؤشر االسعار في اسواق االوراق المال�ة العر��ة ودرجة تقل�اتها في عام  )١جدول رقم (

اعلى مستوى خالل  مؤشرات االسعار المحل�ة (نقطة)
 العام

ادنى مستوى 
 خالل العام

في التغییر السنوي 
 مؤشر االسعار %

معدل التقلب في مؤشر 
 ٢٠١٦نها�ة  ٢٠١٥نها�ة  االسعار %

٦,٣ ١,٦ ٢٠٧٦,٨ ٢١٨٦,٤ ٢١٧٠,٣ ٢١٣٦,٣ 

١٤,٧ ٥,٦ ٣٧٣١,٦ ٤٦٣٧,٢ ٤٥٤٦,٤ ٤٣٠٧,٣ 

٢٤,٣ ١٢,١ ٢٦٠٠,٠ ٣٧٤٠,٠ ٣٥٣٠,٩ ٣١٥١,٠ 
٦,٥ ٠,٤ ١٠٩٠,٠ ١٢٢٠,٠ ١٢٢٠,٥ ١٢١٥,٩ 

٧,٠ ٨,٩ ...... ...... ٥٤٨٨,٨ ٥٠٤٢,٢ 

٢٢,٤ ٤,٣ ٥٣٢٧,٥ ٧٢٧٩,٢ ٧٢١٠,٤ ٦٩١١,٨ 

٢,٩ ٣١,٧ ...... ...... ١٦١٧,٥ ١٢٢٧,٩ 

٩,٤ ٧,٠ ٤٨٧٠,٠ ٥٨٩٠,٠ ٥٧٨٢,٧ ٥٤٠٦,٢ 

١٦,٦ ٠,١ ٨٣٨٠,٠ ١٠٤٩٠,٠ ١٠٤٣٦,٨ ١٠٤٢٩,٤ 
٧,٠ ٠,٥- ...... ...... ٥٣٠,٢ ٥٣٢,٧ 

٧,٩ ٢,٤ ٤٩٠٠,٠ ٥٧٨٠,٠ ٥٧٤٨,١ ٥٦١٥,١ 

٧,٩ ٨٦,٥ ٨٥,٧ ١٢٤٢٠,٠ ١٢٣٣٤,٩ ٦٩٨١,٠ 

٨,٥ ٣١,٢ ...... ...... ١١٦٤٤,٢ ٨٨٧٣,٧ 

١١,١٠ ٥٠٤,٤٦ ٧٢٣,٩٨ ٦٤٩,٤٨ ٧٣٠,٥٦-  

١٥,٠ ٢٤,٥ ١٩٧,١ ٢٤٥,٤ ٢٤٥,٤ ١٩٧,١ 

 .٤٠٩: ص ٢٠١٧التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد  العر�ي،: صندوق النقد المصدر                   
 اآلتي:) �ظهر لنا ١(رقم الجدول  من

الشركات المدرجة في  رغم ان ناشئة،تصنف على انها أسوق  العر��ة،وفقًا للتصنیف العالمي فأن أسواق األوراق المال�ة  -١
ــ ذلك  شركة،�عضها یتجاوز المائة  ان معاییر االفصاح ورصانة المركز المالي للشركات المساهمة ال �كاد یتجاوز الـ

یجعل التذبذب في ق�مة المؤشر تتحیز �شكل متكرر نحو عدم توازن قوى العرض  مما المدرجة،) من عدد الشركات %٦٠(
 خصوصا مع تأثیر العوامل االقتصاد�ة وغیر االقتصاد�ة معًا. والطلب،

مما یجعل معها تحلیل  -عالٍ  أسهمالتي تمتاز بوجود معدل دوران  –الشركات القائدة  أسهموجود تذبذب عاِل في اسعار  -٢
 ثر بنتائج التداول ول�س على اداء الشركة المالي وتأثیره على ق�مة المؤشر.حركة المؤشر تتأ

 عدم وجود ب�انات توضح العالقة بین الق�مة الحق�ق�ة للسهم مقارنة مع عائده في التعامل. -٣
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 العر��ة،اعتماد حجم السیولة في أسواق األوراق المال�ة العر��ة على حجم االنفاق االستثماري الحكومي في االقتصادات  -٤
�اعتمادها على مصدر أو اثنین في تحقیق الفائض او وهي تتأثر �األزمات االقتصاد�ة التي تواجهها تلك االقتصادات 

 تحق�قها للعجز �شكل مستمر نتیجة اعتمادها على التمو�ل الخارجي.
قطاع االعمال ال یزال �عتمد على حجم إال ان االداء الذي یتمثل � المعادالت،وال ننكر ان هناك محاوالت قو�ة للخروج من هذه 

 الت�ادالت الحكوم�ة وحجم الموازنات الرسم�ة كمؤشر رئ�س لالستثمار الوطني وعامل مهم في جذب االستثمار االجنبي
 .)٨: ٢٠١٦(أونور،

 ) ٢التي یوضحها الجدول رقم (و س�اب التغیر السعري ودرجة التذبذب في مؤشر سوق العراق لألوراق المال�ة لألسعار �أ وف�ما یتعلق
 فهي على وفق اآلتي: ،٢٠١٧لعام 

 ٢٠١٧) مؤشر االسعار في سوق العراق لألوراق المال�ة لعام ٢جدول (

 السوق 
اعلى مستوى  مؤشرات االسعار المحل�ة (نقطة)

 خالل العام
ادنى مستوى 

 خالل العام
التغییر السنوي في 
 مؤشر االسعار %

معدل التقلب في 
 ٢٠١٧نها�ة  ٢٠١٦نها�ة  االسعار %مؤشر 

  -١٠,٦ ٥٥١,٢٤ ٧٣٦,٣٣ ٥٨٠,٥٤ ٦٤٩,٤٨ سوق العراق لألوراق المال�ة 

 ١٣: ٢٠١٧ المال�ة،التقر�ر السنوي لسوق العراق لألوراق  المصدر:
اسعار االسهم المتداولة ومن تقار�ر سوق االوراق المال�ة �مكن ا�عاز اس�اب انخفاض ق�مة المؤشر واخفاض  )٢من الجدول رقم (
والتي تستجیب لحركة الس�اسة  المساهمة،الى ضعف المركز المالي للشركات  االسهم ومعدل دورانالمال�ة  لألوراقفي سوق العراق 

لى وا�ضا و�شكل واضح ا ثان�ة،وحاجة هذا االقتصاد الى بناء قدراته االرتكاز�ة من جهة  جهة،االقتصاد�ة في االقتصاد العراقي من 
 المال�ة.  �األوراقحجم السیولة التي �حتاجها البناء االقتصادي واالستثماري و�التالي التعامل 
خصوصا في القطاع المصرفي ،  ٢٠١٣-٢٠١١للفترة وكان من اهم االثار غیر المتوازنة لز�ادة رؤوس اموال الشركات المساهمة 

اسعار االسهم المتداولة وضعف انخفاض واضح في  ثالثة اضعاف ، اق�ة الى اكثر منمن حجم السوق العر  %٧٨الذي �شكل نس�ة 
، وفي ظل غ�اب دور لصناع السوق اص�حت اتجاهات التداول تتم في تلب�ة هذا الهدف  –سوق االكتتاب  –في قدرة السوق االول�ة 

ة رؤوس االموال التي كان هدفها مات االقتصاد�ة لز�اداوتعتمد على المضار�ات خصوصا مع ضعف االداء التشغیلي وغ�اب االستخد
 االساسي التوازن مع العالم المصرفي الخارجي وفقدان التوازن في االقتصاد الداخلي.

في ظل ازمات اضاف�ة حجمت من  ٢٠١٦و ٢٠١٥استمر انخفاض مؤشر السوق وانخفاض مؤشر المحفظة القطاع�ة لعامي 
التقر�ر ( ة انخفض العوائد الحكوم�ة جراء انخفاض اسعار النفط عالم�االمال�ة في ظل ازم لألوراقاتجاهات السیولة المتخصصة 
  ).١٣: ٢٠١٧ المال�ة،السنوي لسوق العراق لألوراق 

 المال�ة،االستثمار المؤسسي في أسواق األوراق  اشرت الورقة ال�حث�ة ضعفعمل�ات التداول:  المؤسسي فيالستثمار ضعف ا ٢-٢
مؤشرات من إال نس�ًا متدن�ة المتاجرة �األدوات المال�ة الذي تقوم �ه المؤسسات المال�ة الوس�طة وغیر الوس�طة  تشكل عمل�اتإذ ال 

تحقیق اهدافه �االستحواذ ب و�كتفي التعامالت،االستثمار المؤسسي الى النتائج طو�لة األمد في  یتجهوفي معظم االح�ان ال  التداول،
 . رة االجلولفترة قصی على نمط صناعي محدد

 ومساهمته في صناعة ،غیر ان أهم�ة االستثمار المؤسسي في األسواق المال�ة تتحدد من مزا�اه واختالفاته عن االستثمار الفردي
ستمرار�ة والسیولة �الكلفة التساع لسوق األوراق المال�ة مع إكسابها صفة االسوق األوراق المال�ة التي تساهم في تحقیق العمق وا

وتقي تلك األسواق من النتائج السلب�ة التي  ،وتقلل �شكل كبیر من تأثیرات األزمات المال�ة ،المناس�ةالمناس�ة وفي الوقت و�السرعة 
 ،لمال�ة للب�عفي الس�طرة على عمل�ات طرح األوراق ا المؤسسون ختالالت من خالل القدرة التي یتمتع بها المستثمرون التفرزها تلك ا

لآلسف  إال انه ،المال�ة في أسواق األوراق المال�ة�التدخل لشراء األوراق  ٢٠٠٨ما حصل  في األزمة المال�ة العالم�ة في عام  وهذا
 في تلك األسواق نخفاضات الحادةالا لكنه ساهم في تقلیل ،جاء من مؤسسات حكوم�ة ولم �أتي من مؤسسات قطاع االعمال

أي سرعة الدخول والخروج من  العال�ة،تتمیز استثمارات األفراد في أسواق المال �السخونة  و�المقابل،. )١٥٦-١٥٥: ٢٠٠٩،(اإلمام
لتفات اللسهولة المضار�ة على أسهمها من دون ا الق�مة،على أسهم الشركات المنخفضة  مع تركیزها سر�عة،أجل تحقیق مكاسب 
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 .)٢: ٢٠١٣ الد�اس،( و�التالي تحصل مغاالة في أسعار أسهم معظم الشركات المعرضة للمضار�ة ور�حیتها،إلى مؤشرات أدائها 
 .٢٠١٦ المال�ة العر��ة سنة أسواق األوراقالمتداولین في �عض  ) طب�عة٣رقم ( و�وضح الجدول

 ٢٠١٦في سنة حصص المتداولین من التعامالت في أسواق المال العر��ة  )٣جدول رقم (
 

 السوق 
 نس�ة تعامالت االجانب من التداول % التعامالت وفقا لطب�عة المستثمر %

 مؤسسات افراد
 ١٥,٦ ٢٧,٨ ٧٢,٣ سوق ابو ظبي لألوراق المال�ة

 ٤٦,٠ ٢٣,٥ ٧٦,٥ سوق دبي المالي
 ٦١,١ ٧٢,٧ ٢٧,٣ بورصة ال�حر�ن

 ٣,٢ ٥,٣ ٩٤,٧ السوق المال�ة السعود�ة
 ٢٠,٤ ٦٣,٥ ٣٦,٥ سوق مسقط لألوراق المال�ة

 ٢٨,٦ ٥١,٦ ٤٨,٤ بورصة قطر
 ٩,٤ ٥١,٧ ٤٨,٣ سوق الكو�ت لألوراق المال�ة

 ٢١,٠ ٥٠,٠ ٥٠,٠ البورصة المصر�ة

 .٤١٠:، ص٢٠١٧،االمارات العر��ة المتحدة الموحد،التقر�ر االقتصادي العر�ي  العر�ي،المصدر: صندوق النقد 
و�ورصة  )،%٦٣,٥وسوق مسقط ( ال�حر�ن،في بورصة ) على التوالي %٧٢,٧و ( )%٥٠( تجاوزتفنس�ة المتداولین المؤسساتیین 

في حین س�طر المتداولون األفراد على التعامالت في كل من سوق ابو  )،%٥١,٧وسوق الكو�ت لألوراق المال�ة ( )،%٥١,٦قطر (
لمالي والسوق المال�ة السعود�ة على ) في كل من سوق دبي ا%٩٤,٧) و (%٧٦,٥و�نس�ة ( )،%٧٢,٣ظبي لألوراق المال�ة بنس�ة (

 التوالي.
یتم تنفیذها �شكل سر�ع وكفء  توازن آل�ة التداول في السوق التيفي ضمان صانع السوق  یلتزم إیجاد المهن�ة في السوق: -٣-٢

أو وجود طل�ات شراء من  شراء،وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض ب�ع من دون أن �قابلها طلب ظل ومستمر. فال �مكن في 
 . خصوصًا على المدى المتوسط والطو�ل واح�انًا قصیر األجل دون أن �قابلها في الجانب اآلخر طل�ات ب�ع

و�تحقق لهذه األسواق  والشراء،نحسار الفجوة بین سعري الب�ع اوالطلب و �حال من التوازن بین العرض و�التالي تحتفظ األسواق دائما  
مما �حد من تقل�ات  والطلب، وٕایجاد توازن مستمر بین العرض وسهولة،القدرة على تسییل األوراق المال�ة �سرعة  أهم وظائفها وهي

السوق في الق�ام بواج�اتها  ضمان استمرار�ةعن  فضال العادل، السعرإلى استقرارها واقترابها من و�ؤدي  انخفاضاً أو ارتفاعًا األسعار 
 ).٨: ٢٠١٧ ع�اش،( وتحقیق أهدافها

وغ�ابهم یؤدي إلى تهم�ش آل�ات  العالم�ة،ة ـاألهم�ة في معظم األسواق المالی �الغالسوق دورا  یؤدي ُصناع دور صانع السوق: -٣ 
 Toronto Stock) األسواق وانخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها. و�مكن رصد أهم أدوار صانع السوق ف�ما یلي

Exchange,2013:10): 
وهي  وظائفها،إیجاد حالة التوازن بین عملیتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بین سعري الب�ع والشراء مما �حقق لألسواق أهم  -

حیث  العر��ة،�عكس ما نالحظه في األسواق المال�ة  وسهولة،قدرة أي مستثمر على ب�ع األوراق المال�ة التي �متلكها �سرعة 
ة من أسهم الشركات التي یركز علیها المضار�ون، بینما �صعب ب�ع كم�ات كبیرة من أسهم نالحظ سهولة وسرعة ب�ع أي كم�

 الشركات األخرى.
أو حین  ،خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء و��ع متطا�قة ،المساهمة في توفیر السیولة وتعز�زها في أسواق األوراق المال�ة -

 �غیب االهتمام �الشراء أو الب�ع.
من خالل ق�ام صانع السوق �شراء أسهم الشركات  ،مضار�ین على عمل�ات التداول داخل أسواق األوراق المال�ةك�ح س�طرة ال -

المدرجة عندما تنخفض أسعارها السوق�ة عن ق�متها العادلة أو عندما تنخفض دون وجود معلومات جوهر�ة تؤدي إلى هذا 
 ة على أسهمها وترتفع أسعارها السوق�ة إلى مستو�ات غیر مبررة. كما �قوم بب�ع أسهم الشركات التي تحدث مضار� ،االنخفاض

 االستفسارات، وهیئة السوق المال�ة في اكتشاف التشوهات في السوق الحصول على اجا�ة في  قطاع االعمالمساعدة  -
 .)٦: ٢٠١٥،(الخطیب
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 سوق عند الحاجة. االحتفاظ �عدد كبیر وكاف من أسهم الشركات المدرجة التي �مثلونها لتسهیل ضخها �ال -
مستثمر�ن محتملین  جذب -المحافظة على سوق مستقر من خالل العمل على منع التقل�ات الحادة في األسعار قدر اإلمكان.  -

 وخاصة المستثمر�ن المؤسساتیین ألسهم الشركات التي �مثلونها.
ضعت �عض الهیئات الرقاب�ة وخاصة الغبن والتالعب. وقد و  �عیدًا عنتنفیذ الطل�ات وفق أفضل عروض الشراء والب�ع  -

 األمر�ك�ة ضوا�ط لذلك.
 النماذج العالم�ة الرائدة لصناعة األسواق: -المحور الثاني

 ).٩-٨: ٢٠١٥ ،(الخطیب مختلفة عن �عضها ال�عض وهي كاآلتي:والعالم�ة التجارب مجموعة من الستعرض هنا سیتم أو 
وصالح�اته الواسعة في االطالع على  ،النوع �انفراد�ة ومركز�ة صانع السوق : و�تمیز هذا (NYSE)نموذج سوق نیو�ورك  -٣-١

وهو الذي �قرر إلى حد كبیر معلومات أوامر الب�ع والشراء من المستثمر�ن التي ین�غي إظهارها للعموم. ومن  ،أوامر الب�ع والشراء
میزات هذا النموذج ارت�اح المستثمر�ن المؤسساتیین له �سبب قناعتهم بخبرات ومهارات وسطاء القاعة وقدراتهم في ت�ادل المعلومات 

جیدة. و�وجد في هذا السوق قاعة مخصصة للوسطاء الذین �عطون أوامرهم بلغة إشارات �شكل أسرع و�التالي حصولهم على أسعار 
ء إذا اقتضت الحاجة الذین �قوم بدورهم �الب�ع والشرا -وال�الغ عددهم س�عةَّ  -ثم تذهب هذه األوامر الى ٌصناع السوق  ،متعارف علیها
م إلكترون�ا حیث �حرصون على استمرار السیولة في التداول. و�حدد �اإلضافة إلى المعلومات التي تصله ،المعلومات بناء على هذه

و�تم إعفاء صانع  ،صانع السوق وفق هذا النظام سعر االفتتاح للسهم الذي ال �كون �الضرورة هو سعر إقفال الیوم السابق كما أسلفنا
 ).(Ellul ,et al., 2015, : 636 السوق من الرسوم عندما یتداول لمصلحته

 لصانع السوق  "NYSE"نموذج  )١شكل (
 األوامرتنفیذ 

                
 مراق�ة األوامر          عرض األوامر  اوامر الب�ع والشراء                

 

 

 

 

Source: Ellul, Andrew, Craig W. Holden, Pankaj Jain and Robert Jennings: Order dynamics: Recent evidence 
from the NYSE, in: Journal of Empirical Finance, Vol. 14 (2015), No. 5, pp. 636-661.  

ٕان كل شركة مدرجة لها العدید من و  ،: تتم جم�ع التداوالت في هذا النموذج الكترون�اً NASDAQ ناسداكنموذج بورصة  -٣-٢
المستثمرون العادیون صناع السوق یتنافسون ف�ما بینهم مما له األثر اإلیجابي في دعم كفاءة السوق وز�ادة السیولة ف�ه. وال یتداول 

 ناسداك) في سوق ٥٠٠وٕانما یتم ذلك عن طر�ق صناع السوق الذین یبلغ عددهم ( ،في هذا النوع من البورصات م�اشرة ف�ما بینهم
 .)٢٠١١،(�اسین وحده

 صناع السوق الوسطاء نظام التداول المستثمرون

 صانع السوق صانع السوق صانع السوق

 06شركة 
 07شركة 
 08شركة 
 09شركة 
 10شركة 

 01شركة 
 02شركة 
 03شركة 
 04شركة 
 05شركة 
 

 11شركة 
 12شركة 
 13شركة 
 14شركة 
 15شركة 
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 ،“ Driven- Quote ”نظامالسوق وفق هذا النموذج عرض كل من سعري الب�ع والشراء بنفس الوقت ولذلك �سمى  وعلى صناع
وال یرى الشخص المستثمر العادي أمره �الب�ع أو الشراء، و�عتبر ذلك أحد االنتقادات على هذا النظام �سبب ما �عتبرونه نقصا في 

قد یز�د صانع السوق  ،رغم أنه قد �سمح صانع السوق في �عض األح�ان �عرض األسعار على المستثمر�ن. و�شكل عام ،الشفاف�ة
 .)٥: ٢٠١٦ ،(الشراح أو �قلله إذا زاد مخزونه من األسهم ،إذا شعر �قرب نفاذ مخزونه من األسهم ،سب�اً وفق هذا النظام السعر ن

 لصانع السوق  ناسداكنموذج بورصة  )٢شكل رقم (
Source: McGeehan, Patrick: Next to, Downsize On Wall Street? The Exchange Floor, in: New York 

Times (2007), Issued 23. Sep. 2007, pp. 37. 
نموذج السوق االلكترون�ة الٌمقادة �األمر الالمركزي: یتواجد هذا النظام لصانع السوق في یورو نكست و�ورصة إ�طال�ا  -٣-٣

كما أنهم یتنافسون مع المستثمر�ن  ،واحدة یتنافسون بینهموالبورصة الیونان�ة. وف�ه �مكن أن �كون أكثر من صانع سوق للشركة ال
 “. NYSE” نیو�وركالعادیین من دون احتكار لمعلومات التداول كما هو الحال في بورصة 

وتتمثل المهمة الرئ�سة لصانع السوق هنا في ز�ادة سیولة التداول و�كون ذلك �اتفاق ما بین صانع السوق والشركة المدرجة التي 
 .(Gasparino,2016:3)وذلك ضمن آل�ات وشروط سوق األوراق المال�ة  ،وقها مقابل رسوم معینة�صنع س

 ).٣( و�مكن تصو�ر سیر هذا النموذج في الشكل رقم
 
 
 

 نموذج السوق  )٣شكل رقم (
االلكترون�ة الٌمقادة �األمر 
 الالمركزي لصانع السوق 

 
 )٩: ٢٠١٦ ،مداني(المصدر:

 
األوراق أسواق  -المحور الثالث

 المال�ة العر��ة ونظام صانع السوق:
�عتبر صانع السوق حلقة مفقودة في معظم أسواق األوراق المال�ة العر��ة ومنها سوق العراق، ین�غي تكثیف الجهود في ال�حث عنها 

 ).٧: ٢٠١٤ ،(ه�أة االوراق المال�ة االمارات�ة وعلى وفق اآلتي: ،وص�اغة نموذج لها وضعها في المكان المناسب
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في أسواق األوراق المال�ة العر��ة: إن تصاعد حدة المضار�ات التي تعرضت لها أسواق » حلقة مفقودة«صانع السوق  -١
، والتي تراجعت فیها أسعار أسهم كثیر من ٢٠٠٥األوراق المال�ة العر��ة الس�ما الخلیج�ة منها خالل الفترات السا�قة و�خاصة سنة 

وذلك یرجع إلى محدود�ة حجم االستثمار المؤسسي في مقابل حجم أموال  ،عدة من دون مبررات منطق�ةالشركات الق�اد�ة والوا 
حیث وصلت ق�مة أموال المضار�ین �عد االتساع الكبیر في قاعدتهم إلى أضعاف حجم االستثمار  ،المضار�ین �مختلف شرائحهم

تحولوا إلى  ،ثمار�ة للمصارف وشركات التأمین وصنادیق االستثمارإضافة إلى أن عددًا كبیرًا من مدیري المحافظ االست ،المؤسسي
مضار�ین سواء �الب�ع أو الشراء بهدف تحقیق أعلى مستوى من األر�اح �غض النظر عن األسعار العادلة ألسهم الشركات المدرجة 

و�التالي أنضم مدیرو هذه  ،ستثمار�ةالاإضافة إلي تجاهل مكررات الر�ح�ة التي تجاوزت الحدود المقبولة في األعراف  ،والمتداولة
 .المحافظ إلى شر�حة المضار�ین في تجاهل المؤشرات المال�ة للشركات وتجاهل الق�مة الحق�ق�ة ألصولها

واتساع  ،ستثمار�ة في �عضهاالوحجم التداول، وتنوع األدوات ا ،من حیث عدد الشركات المدرجة ،فعلى رغم تطور هذه األسواق 
ت�قى حاجتها لوظ�فة صانع السوق أكثر من ضرورة، حیث  ،وتطور التشر�عات واألنظمة والتعل�مات ،قاعدة المستثمر�ن والمتعاملین

أو  ،أوامر شراء و��ع متطا�قة في أوقات عدم توافر خصوصا ،�كون الهدف منها إضفاء مز�د من  السیولة على األسواق الثانو�ة
كل منهم  ،ستعداد دوما لشراء أو ب�ع أي ورقة مال�ةالالب�ع، و�التالي تكون مهمة صانعي األسواق ا�الشراء أو الهتمام حین �غیب ا

ستقرار النسبي التجاهات األسعار، وحیث �عتمدون على األ�حاث الإضافة إلى عملهم على ا ،�حسب ما خصص له من تلك األوراق
و�التالي عدم سیرهم خلف المضار�ین أو  ،ن التسعیر العادل لألوراق المال�ة المتداولةوالدراسات والمعلومات الضرور�ة التي تمكنهم م

 .)٥: ٢٠١٤،(الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة شراء أسهم الشركات �أسعار مصطنعة
 الجهود إلنشاء صانع السوق في أسواق األوراق المال�ة العر��ة: أنواع -٢
�عد  ،٢٠١٢مارات�ة �شأن نظام صانع السوق في المال�ة والسلع اإل صدر قرار مجلس إدارة ه�أة األوراق :تااإلمار تجر�ة  -١-٢

وأن عمل�ة إعداد وٕاصدار نظام صانع السوق تمت  ،لمختلف أ�عاد النظام والتحدید الدقیق لدور األطراف المختلفة ف�ه واسعةدراسة 
هیئة األوراق سوق من قبل بنك أبوظبي الوطني رخصة صانع ال وقد منحمن خالل مراحل عدة وفق أفضل الممارسات العالم�ة. 

صة أن تكون ومن أهم متطل�ات الرخ ،�عد است�فائه كافة شروط ومتطل�ات الترخ�ص ٢٠١٤ فيفي االسواق المحل�ة المال�ة والسلع 
إلى  ،إضافة إلى امتالكها كم�ات كبیرة من األسهم المختلفة المدرجة في األسواق ،جیدة جداالجهة أو المؤسسة ذات مالءة مال�ة ً 

(الهیئة العامة للرقا�ة  أكمل وجه كصانع للسوق دوره على الواضحة التي �قدمها و�ستط�ع تطب�قـها لیؤدي  الستراتیج�ةجانب الخطط ا
 .)٧: ٢٠١٤ ،المال�ة

یتضمن قواعدً  جدیدة تنظم عمل قرارًا  ٢٠١٤الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة المصري في  تأصدر  تجر�ة البورصة المصر�ة: -٢-٢
و�قوم صانع السوق بتوفیر السیولة الدائمة على وثائق صندوق  ونشاط صانع السوق علیها. كل من صنادیق المؤشرات المتداولة

و�لتزم  �البورصة،المؤشرات المتداولة الذي �قوم �صناعة سوقه من خالل تقد�م عروض الب�ع وطل�ات الشراء على وثائق الصندوق 
كما یلتزم �المواصفات الفن�ة للبن�ة التحت�ة  ،المركزي بتوفیر اآلل�ات والتجهیزات الفن�ة للر�ط اآللي مع البورصة وشركة اإلیداع والقید 

و�المقابل تلتزم صنادیق  . )٣: ٢٠١٤ المال�ة،(الهیئة العامة للرقا�ة  لنظم المعلومات الصادرة من البورصة والمعتمدة من الهیئة
 ).١ :٢٠١٤ القصاص،( �التعاقد مع صانع السوق �ما یلي: المؤشرات الحاصلة على موافقة إدارة الهیئة

 عدم تجاوز ق�مة الوثائق التي یجوز للصندوق إصدارها عن عشر�ن مثل إجمالي حقوق الملك�ة والقروض المساندة لصانع السوق.  -
الب�ع أن یتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزام صانع السوق في هذه الحالة �أال �قل إجمالي كم�ات كل من عروض  -

لتزامات الخاصة �صانع السوق في الحاالت المعتادة. و�كون الا ) من%١٥٠( الشراء التي یلتزم بها في كل جلسة عن وطل�ات
 ).٢: ٢٠١٤ محمد،: (الترخ�ص للشركات �مزاولة نشاط صانع السوق وفقا للضوا�ط التال�ة

 المال�ة خاضعة إلشراف ورقا�ة الهیئة. عاملة في مجال األوراق  ) من مساهماتها في أسهم شركات%٥٠أن �كون أكثر من ( -
 تخص�ص مبلغ نقدي ال �قل عن عشرة مالیین جن�ه لكل ورقة مال�ة تقوم �صناعة سوقها.  -
 فصل نشاط صانع السوق عن األنشطة األخرى التي یزاولها وٕامساك حسا�ات وسجالت منفصلة لهذا النشاط.  -
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كأول شركة في وتنفیذا المتهان نشاط صناعة السوق  Bolton Capitalلشركة خ�ص منح التر ٢٠١٤وتنفیذًا لقرار الهیئة فقد تم في 
 .مصر تحصل على هذا النشاط

ب�ان "ما اقترحته شركة   ،التجر�ة الكو�ت�ة: من الم�ادرات المحدودة جدا إلنشاء صانع السوق في سوق األوراق المال�ة الكو�ت�ة -٣-٢
حیث یتضمن  المقترح تأس�س  ،المال�ة على قدر كبیر من الحرف�ة والمهارة" إلنشاء شركة لصانع سوق الكو�ت لألوراق ستثمارالل

على  ،كتتاب العامالحكومة لالوٕامكان�ة طرح جزء من حصة  ،للحكومة )%٥٥) للشركات المدرجة و (%٤٥(شركة مساهمة بنس�ة 
األسهم المرهونة لدى البنوك. وتعتمد الشركة صانعة السوق في عملها على الحاسب  أن تكون مساهمة الشركات من أسهم الخز�نة أو

وكذلك الحد من عمل�ات المضار�ة  األسهم،اآللي الذي س�حدد ما هو مستهدف لتغط�ة أي عمل�ات نقص أو ز�ادة في المعروض من 
مع وضع مؤشر جدید لسوق  ،د من قبل الشركةوذلك وفق برنامج الحاسب الذي س�عتم ،والحد من تضخ�م األسعار غیر المبررة

 .)٤: ٢٠١٦ ،(بهزاد الكو�ت لألوراق المال�ة لألسهم الحرة �حدد للشركة نس�ة األسهم المستهدفة للمحفظة
 الخ�ارات الممكنة إلنشاء صانع السوق في أسواق األوراق المال�ة العر��ة:   -٣

�ضع الهیئات المشرفة علیها  ،ول العر��ة في ظل غ�اب صانع السوق في الحق�قة أن الحدیث عن النموذج األفضل لبورصات الد
فأما األول فهو تقلید واخت�ار أحد النماذج العالم�ة الرائدة وتبنیها �عد الوقوف على ایجاب�اتها وسلب�اتها  ،أمام خ�ار�ن رئ�سیین

وأما الثاني فیتمثل في التفرد في ص�اغة نموذج جدید خاص �صانع  ،وهو الخ�ار األرجح في المرحلة االبتدائ�ة ،للمفاضلة بینها
 .)٥: ٢٠١٦ ،(بهزاد نعدام التجر�ة والخبرة في هذا المجالالوهو خ�ار صعب  ،السوق 

بین الخبراء في األسواق المتطورة حول میزات وسلب�ات  متنوعةهناك نقاشات  ،�شكل عامالخ�ار الُمقلد للنموذج األفضل:  -١-٣
الفرق  ،: السیولة، الشفاف�ة وعدم احتكار المعلومةس�ما ما یتعلق �اآلتي كل نظام من أنظمة صناعة السوق وخالفات عن األفضل، 

الصالح�ات. ومن ناح�ة أخرى، تتصف أسواق األوراق  ،عوامل النزاهة وال�عد عن التالع�ات ،بین سعري العرض والشراء المعروضین
ونقص في األنظمة الالزمة لعمل األسواق �شكل كفء ومتطور مع ضعف في  السیولة،وشح في  التقل�ات،المال�ة العر��ة �كثرة 

وضعف في الوعي  والتناقضات،وتشوه في الشفاف�ة، وكثرة التالع�ات  المخالفین،وقلة الحیلة في محاس�ة  منها،تطبیق ما وجد 
 ستثمار المؤسسي وتقدم خجول في حوكمة الشركات. الوضعف ا المتخصصة،االستثماري، ونقص في الكوادر 

في المرحلة الحال�ة "السوق اإللكترون�ة الُمقادة �األمر الالمركزي" هو  لألسواق العر��ةأن أفضل نموذج  نجدولألس�اب السا�قة 
هناك انقالب مفاجئ في األسواق إلى نظام مركزي أو نظام �عتمد على األسعار التي �ضعها  حیث إنه سوف لن �كون  االبتدائ�ة،

لة إن أنظمة التداول ستظل �شكلها العام كما هي مع �عض التعد�الت التي تشترط على صانع السوق ز�ادة السیو  السوق، بلصانع 
ة. ومن المفترض أن تدرس األسواق تبني نماذج أخرى في حالة لتزام بتعل�مات تداول محددة تضعها األسواق والجهات الرقاب�الوا

وسوف ینافس صانع السوق  . )٢-١ :٢٠١٦ هللا،(جیرة  آخر قد �كون مناس�ًا في حینه�أن تبني نموذجا  المرحلة والشعورنجاح هذه 
العادیین �ما فیهم المستثمر�ن  صناع سوق آخر�ن لنفس الشركة المدرجة التي تتفق معهم، وكذلك سینافس صانع السوق المستثمر�ن

مت�ازات مثل إعفاء كلي أو جزئي من رسوم التداول الالمؤسساتیین إن وجدوا. و�حصل صانع السوق مقابل مخاطرته على �عض ا
التي �فرضها السوق على أسهم الشركة المدرجة المتفق معها، ورسوم �أخذها لمصلحته من الشركة المدرجة المعن�ة مقابل ق�امه 

 مت�ازات المتعلقة �الب�ع على المكشوف والشراء �الهامش وغیرها.الكما أنه قد �عطى �عض ا سوقها،�صناعة 
الخ�ار مراعاة �عض العناصر المهمة لنظام صناعة السوق جدید لصانع السوق: �قتضي هذا  �ص�اغة نموذجالخ�ار المتفرد  -٢-٣

 .)٣: ٢٠١٦ بهزاد،( نموذج جدید مفصًال �أركانه واعد الخاصة �ه قبل تصم�م وص�اغةووضع الم�ادئ والق
ق المال�ة العر��ة مراعاة ووضع أمور هامة إذا ما أقبلت على تبني ما یجب مراعاته والسبق �ه: �شترط على هیئات األورا -١-٢-٣

 ومن هذه االمور ما یلي: الخ�ار،هذا 
�شترط لمزاولة نشاط صناعة السوق الحصول على ترخ�ص من الهیئة المشرفة على وضع شروط لترخ�ص صانع السوق:  -أ

 سوق األوراق المال�ة وذلك وفقا للشروط اآلت�ة:
 أحد األشكال اآلت�ة: اعت�ار�ًا متخذاً رخ�ص شخصا أن �كون طالب الت -
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 الدولة،متمتعین بجنس�ة  معنو�ةأو  ألشخاص طب�ع�ة) من رأسمالها %٥١شركة مساهمة مملوكة �ما ال �قل عن ( •
 و�كون أحد أغراضها مزاولة نشاط صناعة السوق. 

 شركة استثمار مرخصة من هیئة سوق األوراق المال�ة للعمل في مجال األوراق المال�ة.  •
 المركزي للدولة. من البنكبنك تجاري أو استثماري أو فرع بنك أجنبي مرخص  •
 صندوق استثماري.   •

 �قل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن مبلغ أدنى �عملة البلد أو ما �عادله �أ�ة عملة أخرى. أال -
وذلك في الجوانب التنظ�م�ة  �مزاولتها،الفصل التام بین نشاط صناعة السوق وأ�ة أنشطة أخرى مرخص لطالب الترخ�ص  -

 والفن�ة والمال�ة واإلدار�ة.
 ترخ�ص المالءة المال�ة والكوادر اإلدار�ة المؤهلة الالزمة لمزاولة نشاط صناعة السوق.أن یتوفر لطالب ال -
 سداد رسوم الترخ�ص التي تقررها الهیئة.  -
 ).٣: ٢٠١٤ ،(محمد وضع م�ادئ وقواعد لنظام صانع السوق: ومن جملة هذه الم�ادئ والقواعد نذكر: -
 تعدد المساهمین في ملك�ة شركات صناع السوق. -
 م صناع السوق �الحد األدنى من الكم�ات للب�ع والشراء.التزا -
بناًء على تقی�م  األسهم،دخول صناع السوق على نظام التداول �شكل م�اشر ودون الحاجة للمرور من خالل الوسطاء لتسعیر  -

، وقوى جها ومستقبلهامل �ه الشركة ونتائوالقطاع االقتصادي الذي تع والجزئي،العناصر المؤثرة علیها خاصة االقتصاد الكلي 
 السوق وتوجهاته. 

 األولو�ة لتنفیذ أوامر الوسطاء.  -
 عائد صناع السوق هو الفرق بین سعري الب�ع والشراء. -
 یدفع صناع السوق عمولة محددة عن الصفقات المنفذة للسوق فقط.  -
لنظام صانع السوق في البورصات العر��ة: انطالقًا من الشروط الخاصة �منح الرخصة لمزاولة مهنة مقترح نموذج  -٢-٢-٣

عن أركان وطر�قة عمل نموذج جدید لصانع السوق قابل  لدینا تصور المهنة،على م�ادئ وقواعد هذه ووقوفا  السوق،صناعة 
 .للتطبیق في البورصات العر��ة

مؤسسات المال�ة والبنوك وشركات المساهمة في تأس�س شركات مساهمة أو شركات وصنادیق النموذج المقترح مشاركة ال یوضح
كما �مكن لهذه األخیرة أن تمنح  العر��ة،یتم ترخ�صها ومراقبتها من قبل هیئات األوراق المال�ة ” صناع السوق “استثمار تسمى 

وفي كلتا الحالتین ُ�شترط على المرخص  أجنب�ة،رخص مزاولة مهنة صناعة السوق لبنوك تجار�ة أو استثمار�ة أو حتى لفروع بنوك 
نافس على صناع السوق الت الترخ�ص،تحددها هیئة األوراق المال�ة ألداء مهامهم. و�عد الحصول على التي لهم است�فاء الشروط 

 الشركات،وفقاً آلل�ة التداول و�ناء على تقار�ر التحلیل المالي واالفصاح عن اداء في التسعیر للوصول ألفضل األسعار ب�عا وشراًء 
  .المرخصین فقطكما البد من اإلشارة إلى أن تنفیذ أوامر الب�ع والشراء للمستثمر�ن �كون من خالل الوسطاء 

 .صانع السوق ) یوضح نموذج مقترح ل٤والشكل (
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 مقترح لصانع السوق  نموذج )٤الشكل رقم (
 األوامر نفیذت  أوامر الب�ع                                                                      

 
 

 األوامر تسجیل                              أوامر الشراء                                       
 �الورقة المال�ة التعامل                                                   

                 ترخ�ص                                      
 

 رقا�ة                                      
 

 اعداد ال�احثان المصدر:
وان  السوق،تعتمد آل�ة التداول تحدید واالفصاح عن أسهم الشركات المساهمة التي هي ضمن أطار مراق�ة وتحلیل وتداول ُصناع 

وان �كون  للتداول،حرة مطلقة  أسهم�كون اخت�ار هذه الشركات وفقًا لقواعد المركز المالي واالفصاح ومعدل دوران عالي ووجود 
 ) من رأسمالها.%٥٠ن (نس�ة ایداع أسهمها ال �قل ع

 عوامل ومتطل�ات نجاح صناعة السوق في أسواق األوراق المال�ة العر��ة: -المحور الرا�ع
ومن أهمها ما  العر��ة،توجد العدید من المتطل�ات التي تساعد على ضمان نجاح نشاط صناعة السوق في أسواق األوراق المال�ة 

 ).(Ellul, et al., 2015, :637- 638 یلي:
كما �شترط  أسهمها،التي �قوم �شراء  أسهم والمركز المالي للشركةي �الثقة الالزمة فصانع السوق  یتمتعتوفر الثقة المت�ادلة:  -١

 ثقة الشركات في صانع أو صناع السوق الذین �صنعون سوق أسهمها. 
سوق وهیئة األوراق المال�ة �أي تداول غیر معتاد وٕا�الغ ال �عنا�ة،الشفاف�ة: یلتزم صانع السوق �مزاولة النشاط المرخص له �ه  -٢

والتقار�ر  السوق،یتم على األوراق المال�ة التي تقع تحت مسؤولیته، وتزو�دهما �التقار�ر والقوائم المال�ة المتعلقة �أنشطة صناعة 
 الخاصة �الرقا�ة الداخل�ة.

هذا  بتمكینعمل�ات صانع السوق ضمن الشركة التي تتداول اسهمها في السوق وتكون  إلزامإمداد صانع السوق �المعلومات:  -٣
فة المعلومات التي �طلبها عن الشركة وأدائها (الحسا�ات الختام�ة، ه�كل الملك�ة وتفاصیله، تقار�ر األداء، إمكان�ات من كااألخیر 

لتمكینه من بناء )، للشركةلراهن، مستقبل األداء المالي واإلداري الشركة وطموحاتها وخططها المستقبل�ة ومدى جاذبیتها في الوقت ا
 المضار�ات.قرار التعامل االیجابي في ایجاد عنصر التوازن المبني على المعلومات ول�س بهدف المشاركة في 

ادل �عكس قدرة صانع السوق على التسعیر الصح�ح والعادل: و�كون ذلك من خالل مقدرته على اكتشاف سعر حق�قي وع - ٤
ولكي یتحقق ذلك یجب أن �كون  المعلومات،اعتمادًا على توازن قوى العرض والطلب وذلك عند تحدیده للسعر في لحظة معینة 

�اإلضافة إلى تحدید الحد األدنى للكم�ات  االحتكار،�طر�قة صح�حة تضمن دم لشركة ما كبیرا وموزعًا  المطروحة للب�ععدد األسهم 
 لتزام صانع السوق بها.ا�عها و المراد شراؤها أو ب

وذلك للتأكد  السوق،األسهم للب�ع والشراء لدى شركات صناع  ر: و�كون ذلك بتشكیل لجنة لتسعیرالح�اد�ة والعدالة في التسعی - ٥
 .هبوطاأو األسعار في صالح �عض الشركات المدرجة صعودا  الخارج�ة لتوج�همن الح�اد�ة والعدالة في التسعیر، ولمنع الضغوط 

 المطلو�ة على حركة اسعار االسهم ال�حوث والتحل�الت أعدادیلزمها  الوساطة الشركات  ان نشاطإعداد ال�حوث والتحل�الت:  - ٦
حیث تسعى المؤسسات  .وجود مؤسسات صانع للسوق من شأنه أن �عالج تلك المشكلة لكن للعمالء،المتداولة في السوق وتوفیرها 

 التي تمارس مهمة صناعة السوق بإجراء تلك المهام مما �ساعد على تحقیق التوازن النسبي ألسعار األسهم �السوق.

 الوسطاء المستثمرون

 نظام التداول
 سوق األوراق المالیة
 وھیئة االوراق المالیة

 والبنوكالمؤسسات المالیة 
 وشركات المساھمة

 صناع السوق
 شركات مساھمة •
 شركات استثمار•
 بنوك تجاریة او استثماریة•
 فروع بنوك اجنبیة•
 صنادیق استثمار•
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قتصاد الكلي والجزئي قتصاد والسوق: حیث یتطلب من العاملین لدى صانع السوق المعرفة الفن�ة لالالعلى تحلیل االفن�ة  القدرة - ٧
عت�ار عند قرار الوأخذ هذه األمور في ا المدرجة،�اإلضافة إلى الوقوف على أوضاع ونتائج الشركات المساهمة  ي،المالوالتحلیل 

  لألسهم.التسعیر الیومي 
بتطبیق معاییر المالءة المال�ة المقررة من جانب هیئة األوراق  شر�ة: و�موجبها یلتزم صانع السوق المالءة المال�ة والكوادر ال� -٨

یلتزم بتوفیر الكادر كما  نسب�ًا،حتفاظ بها لمدة طو�لة المن شراء كم�ات كبیرة من األسهم واب البنك المركزي �ما �مكن ومن جان
حیث �شترط في كل منهما الحصول على مؤهالت علم�ة وخبرة عمل�ة مناس�ة  السوق،اإلداري والفني الالزم لمزاولة نشاط صناعة 

 ألداء المهام وطب�عة العمل.
استكمال اإلطار التنظ�مي لعمل صانع السوق: من خالل إصدار التشر�عات مثل ایجاد ك�ان مستقل لعمل�ة اإلیداع والتحو�ل،  - ٩

المعمول ًا لألحكام والسماح لصناع السوق ممارسة الب�ع على المكشوف وٕاقراض واقتراض األوراق المال�ة وفق وتفعیلها،ونقل الملك�ة 
 األوراق المال�ة.بها والصادرة عن هیئة 

المال�ة �الرقا�ة والتفت�ش �شكل دوري على  سوق األوراقاألوراق المال�ة و ق�ام هیئة الرقا�ة على صناعة السوق: من خالل  - ١٠
واتخاذ االجراءات  ،لتزامها �قوانین وأنظمة الهیئة ولوائح السوق االشركات المرخصة �مزاولة نشاط صانع السوق بهدف التأكد من مدى 

 ،المتعلقة �المخالفات (اإلنذار، الغرامة المال�ة، اإل�قاف وٕالغاء الترخ�ص) في حال ثبوت ارتكاب صانع السوق للمخالفة القانون�ة
 .لضمان حقوق المتعاملین واالفصاح عنها في التقار�ر والمواقع االلكترون�ة الرسم�ة

 والتوص�اتاالستنتاجات 
 االستنتاجات: -أوالً 

ومن أهمها ما  المال�ة،خاللها أهم�ة وجود صانع السوق في أسواق األوراق  ضح منخلصنا إلى �عض النتائج التي یت السابق،من العرض 
 نورده:

أو مؤسسة مال�ة أو مجموعة بنوكً  ومؤسسات وصنادیق استثمار تمتلك إمكان�ات بنكا شكل محفظة استثمار یؤسسه صانع السوق  یتخذ -١
أو �الب�ع في  مبررة،�التدخل �الشراء في حال تدنت أسعار األسهم إلى مستو�ات غیر  األسواق،فظ التوازن في مال�ة ضخمة تمكنها من ح

 حال وصلت األسعار إلى مستو�ات سعر�ة م�الغ فیها. 
ومحدود�ة دور المستثمر المؤسسي في عمل�ات التداول وق�ادة السوق إلى ز�ادة  العر��ة،أسواق األوراق المال�ة  تؤدي تقل�ات وتذبذ�ات أداء -٢

 الحاجة الملحة إلى صانع السوق. 
عادلة ومستمرة لألوراق المال�ة عن طر�ق إیجاد أسلوب صح�ح للتسعیر، كما �ساهم في ز�ادة سیولة  مناخًا لسوق �حقق صانع السوق  -٣

 . تجاه الصح�حالوعمق السوق وق�ادته في ا
جدید لصانع �ص�اغة نموذج  دإال أن التفر  الرائدة،أحد النماذج العالم�ة  الى اعتماد صناعة السوق في أسواق األوراق المال�ة العر��ة تحتاج -٤

 السوق یراعي خصائصها هو الخ�ار األنسب رغم نقص الخبرة والتجر�ة.
 والسوق،قتصاد الومعرفته الفن�ة �ظروف ا المال�ة،والح�ادي لألوراق  التسعیر العادل وقدرة صانع السوق على والشفاف�ة،توفر الثقة  �عد -٥

 والمالءة المال�ة والكوادر ال�شر�ة له من أهم متطل�ات نجاح صناعة السوق �أسواق األوراق المال�ة العر��ة.
ار التشر�عي والتنظ�مي لعمل طوضع اإل دراسة آل�ات نشاط صانع السوق ودوره في األسواق المال�ة من قبل الجهات الرسم�ة لغرض ان -٦

 اإلمارات العر��ة ومصر. �سوقي ُأسوةومنها سوق العراق لألوراق المال�ة من شروط وم�ادئ وقواعد وضوا�ط  السوق، صانع
 التوص�ات: -ثان�اً 

االوراق المال�ة وسوق العراق لألوراق المال�ة �أعداد دراسة عن حجم التعامل في  هیئةق�ام المؤسسات ال�حث�ة والجهات ذات العالقة في  -١
 الفردي،وحجم الصفقات لصغار المستثمر�ن وتصن�فها وفقا للمستثمر  الكبیرة،سوق العراق لألوراق المال�ة متضمنة حجم الصفقات 

 مستمر،كان متجها نحو الصفقات الكبیرة ام تعامل یومي  إذاعامل وصنادیق االستثمار لق�اس حجم السیولة وحجم تأثیر المضار�ة ونوع الت
 وتوج�ه ال�احثین إلغناء وسائل الق�اس في رسم الس�اسات السعر�ة ودورها في تقل�ات السوق.

 .السوق االوراق المال�ة وسوق العراق لألوراق المال�ة �أعداد مسودة تعل�مات وقواعد تنظم نشاط صناع  هیئةق�ام  -٢
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غیر التي  السوق،ة بخبرات المؤسسات الدول�ة كمؤسسة التمو�ل الدولي وصندوق النقد العر�ي في �حث انشطة محتملة لصناع االستعان -٣
 تم التوصل الیها في الدراسة إلغناء التطبیق العملي.

صناع السوق واالستفادة من االتصال �شركات تكنولوج�ا المعلومات العالم�ة والعر��ة ل�حث امكان�ة وجود تطب�قات خاصة بتعامالت  -٤
 تجارب االسواق العر��ة.

 المصادر
 المصادر العر��ة: -أوالً 

 .٢٠١٢ العر��ة،االمارات  االتحاد،صح�فة  "،" الب�ع على المكشوفالسوق اصدار نظامي "صانع  الرحمن،عبد  اسماعیل، -١
مجلة كل�ة �غداد  المؤسسي،اجراءات تجنب اثار انتقال االزمات المال�ة العالم�ة �التركیز على االستثمار  امین،صالح الدین محمد  االمام، -٢

 .٢٠٠٩العراق،  ،١٢٠-العدد الجامعة،للعلوم االقتصاد�ة 
 الكو�ت، للتخط�ط،المعهد العر�ي  الثامنة،السنة  )،٨٠العدد ( التنم�ة،مجلة جسر  العر��ة،خصائص اسواق االسهم  ابراه�م، آونور، -٣
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 .٢٠٠٧ العر��ة،االمارات  االقتصادي،ما هو صانع السوق؟ صح�فة االتحاد  مفلح، ع�اش، -١٠
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 .٢٠١٤ مصر، المصر�ة،صح�فة البورصة  السوق،الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة تمنح " بلتون" رخصة صانع  محمود، القصاص، -١٢
 .٢٠١٤الكو�ت،  االقتصادي،الق�س  سوق،الص�غة أول�ة لتأس�س شركة صانع  ع�سى، محمد، -١٣
 واالنسان�ة،االكاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة  تطب�قه،نحو نموذج لنظام صانع السوق ألسواق االوراق المال�ة العر��ة ومتطل�ات  احمد، مداني، -١٤

 .٢٠١٦ الجزائر، ،١٥العدد 
 .٢٠١٢ العر��ة،االمارات  السوق،�شأن نظام صانع  ٢٠١٢ة ) لسن٤٦قرار مجلس ادارة الهیئة رقم ( والسلع،هیئة االوراق المال�ة  -١٥
جمهور�ة مصر  المتداولة،�شأن تنظ�م عمل صنادیق المؤشرات  ٢٠١٤) لسنة ٢١٨قرار رئ�س الهیئة رقم ( المال�ة،الهیئة العامة للرقا�ة  -١٦

 .٢٠١٤ العر��ة،
 السوق،�شأن شروط واجراءات الترخ�ص �ممارسة نشاط صانع  ٢٠١٤) لسنة ٢٦٥قرار رئ�س الهیئة رقم ( المال�ة،الهیئة العامة للرقا�ة  -١٧
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